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-  HET WEB  -
VOORWOORD 
van de schrijfster

Het einde van de Maya-kalender en de grote ommekeer in de evolutie. Veel is er al 

over gezegd, veel is er over geschreven en verfilmd. Dat het niet het einde van de 

wereld betekende is nu wel duidelijk geworden. Maar wat dan? Waar was dan al 

deze ophef voor nodig, als er toch niets gebeurt? De vraag is, wat is er gebeurd? 

Waren al deze verhalen dan klinkklare onzin?  Voor mij is hier een heel duidelijk 

antwoord op. Nee, het is geen onzin en jazeker, er is wel degelijk iets gebeurd. 

Dat wat er is gebeurd, zal vanaf nu een enorme grote invloed hebben op onze 

ontwikkeling. De mens zit op dit moment in de beginfase van een grote evolutie-

sprong. Een verandering die nu pas merkbaar en werkbaar zal worden in ons.

Het heeft mij jaren bezig gehouden en pas in juli 2010 was ik in staat het steeds 

helderder voor mij te zien wat er echt stond te gebeuren. 

Maar hoe leg je iets uit waardoor het niet alleen een abstract of een zuiver technisch 

gegeven wordt, maar emotioneel voelbaar en herkenbaar. 

Hoe draag je de grootte hiervan over? 

Toen ik eindelijk wist hoe ik moest beginnen en ik het ook zelf moest doorleven 

om het mij eigen te maken, heeft het bijna anderhalf jaar geduurd voordat het boek 

klaar was. Het boek is stukje bij beetje in de anderhalf jaar gegroeid maar het 

allermooiste vond ik mijn visioen, drie dagen voor 21-12-2012 de dag waarop de 

Maya-kalender eindigde en de verwachte omwenteling van drie dagen zou 

beginnen. Een visioen zo mooi en zo helder, waardoor ik onmiddellijk begreep dat 

ik met dit beeld mijn boek af kon ronden. 

Voordat je begint met lezen wil ik toch graag een paar dingen uitleggen in de hoop 

dat het op deze manier gemakkelijker te begrijpen, maar vooral in te voelen is.

Wij als mensen, zijn een energie in de materie. Door energie om te zetten in 

materie werden we mens en belanden we tevens in de dualiteit wat beheerst wordt 

door twee tegenstelde energiestromen, de mannelijke en de vrouwelijke. Dit geldt 

zowel voor mannen als voor vrouwen, bij beiden is deze energie aanwezig. Deze 



twee contrasteren de energieën zorgen ervoor dat wij in ons leven voortduren voor 

een keuze worden gezet, deze keuzes zijn belangrijk voor de ontwikkeling van ons 

als individu, want al deze keuzes gaat bepalen welke transformatie wij gaan maken 

na de dood.  

Welke energie het sterkst van invloed is, bepaalt de ontwikkeling van de totale 

mensheid op dat moment. Deze twee energieën, mannelijk en vrouwelijk, zijn niet 

statisch en wisselen elkaar op gezette tijden af. Dat wil zeggen, dat de op dat 

moment dominante energie afneemt en in een rustfase gaat, waardoor de dienende 

en in rust verkerende energie wordt geactiveerd om vervolgens een periode van 

dominantie te krijgen. Hierdoor krijgt de tot nu toe dominante energie opnieuw een 

meer teruggetrokken en dienende taak. Dit is een groots en indrukwekkend proces, 

die pas plaats vind als de huidige mens er klaar voor is, want door deze wisseling 

van de wacht maakt de mensheid opnieuw een grote veranderingen door.

De afgelopen tijd hebben we decennia lang of eigenlijk Eonen lang, onder de 

invloed gestaan van de mannelijke energie, ik denk dat het vorige omslagpunt 

ergens in de buurt van het einde van het Atlantische tijdperk is geweest, tot die tijd 

stonden we onder de invloed van de vrouwelijke energie.

De mannelijke energie heeft er voor gezorgd dat wij ons wetenschappelijk enorm 

hebben ontwikkeld.  Alles wat onzichtbaar was hebben we stukje bij beetje 

zichtbaar gemaakt. Deze energie heeft er voor gezorgd dat wij constructief en 

planmatig bezig zijn geweest. Wij zijn met onze wetenschap steeds dieper en dieper 

in de wereld van de materie en de daarmee samenhangende natuurwetten gedoken 

en hebben dit tot in de kleinste details zichtbaar gemaakt, benoemd en tot kennis 

verheven. Hierdoor is wat niet zichtbaar was begrijpelijker, maar vooral beter 

bespreekbaar geworden. Al die tijd heeft de vrouwelijke energie haar dienende taak 

gehad. Het is belangrijk te begrijpen, dat een energie nooit helemaal alleen opereert 

maar dit altijd doet in een vorm van samenwerking met de andere energie.

Er heeft in de tussentijd een enorme groei plaats gevonden in onze intelligentie en 

ons intellectuele denken. Dit was noodzakelijk om de sprong te kunnen maken die 

we op dit moment gemaakt hebben. Ook deze energieën maken hun eigen 

ontwikkeling en groei door gedurende de dominante fase, gesteund door de andere 

energie in zijn of haar passieve fase.

Deze energieën kunnen alleen maar groeien en ontwikkelen dankzij ons en de 

manier waarop wij er mee omgaan.

Elke nieuwe fase brengt weer een nieuwe ontwikkeling en groei met zich mee. Het 

opent nieuwe, letterlijk nieuwe wegen in onze hersenen en het is aan ons om uit te 

vinden hoe we hiermee omgaan en wat we hiermee kunnen doen. Om pas achteraf 

te kunnen zien wat we er van geleerd hebben. De buitenkant is een weerspiegeling 

van de binnenkant. Wat ik hiermee wil zeggen is dat we niet voor niets hier als 

vrouwelijk en mannelijk zijn afgebeeld. Om te weten hoe het er met ons vanbinnen 



bijstaat, is het goed om te kijken naar de wereld om je heen. De wereld om je heen 

is een spiegel voor de wereld binnenin jezelf. 

We gaan nu een nieuwe fase in, de mannelijke energie gaat in zijn passieve 

dienende fase. En de vrouwelijke energie wint opnieuw aan kracht en gaat haar 

dominante fase in. De vrouwelijke energie is de energie van waaruit het hart 

reageert, het stimuleert ons gevoelsleven en heeft een andere bron van werken dan 

de ratio. De mannelijke energie stuurt het rationele denken aan en het opbouwen 

van een persoonlijkheid of ego. Het heeft het volste vertrouwen in de 

geheugencapaciteit waarmee alles te beredeneren valt. De vrouwelijke energie 

vertrouwt op haar innerlijke bron, haar innerlijke kennis, ‘het weten’. 

Het weten beredeneert niet, maar geeft gevoelsmatig aan welke keus er gemaakt 

moet worden. Pas wanneer de keuze gemaakt is, zal de bedoeling hiervan zich 

kunnen ontplooien. Niet eerder. Dit is slechts één van de grote veranderingen waar 

we nu mee te maken krijgen. 

Wanneer je met dit gegeven het boek kunt lezen en de metafoor van het visioen 

kunt begrijpen, dan weet je hoe groot de verandering is die plaats heeft gevonden. 

En hoe groot de veranderingen nog gaan worden, ook zichtbaar in onze relaties. 

Want uiteindelijk gaat het om het hart en de ratio die niet langer in gevecht zijn, 

maar een prachtige aanvullende en elkaar steunende functie zullen neerzetten.



Opgedragen aan mijn muze.

Jij was en bent nog steeds mijn bron van inspiratie.


